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Aanleiding / Inleiding
Burgerforum heeft opgeroepen om meldingen te doen van
(drugs)overlast en hier een zwartboek van opgesteld.
Het waarom ligt in de vele reacties die we al binnen kregen, zaken
waar we op werden aangesproken en eigen constateringen.
Naar aanleiding van de vele reacties die zijn binnen gekomen hebben we een lijst met
hotspots gemaakt, maar ook een aantal reacties weergegeven. Omdat er veel overlap
zat in locaties maar ook in het soort meldingen, hebben we niet alles letterlijk
overgenomen maar een selectie opgenomen die in feite goed weergeeft waar het
probleem / de problemen zitten.
Met dit zwartboek willen we niet de zwarte Piet uitdelen aan wie dan ook.
We zien het als aanzet tot een aanpak die moet leiden tot verbetering.
We willen aandacht vragen voor de problematiek die vooral in Overdinkel, Glane en
Losser speelt en de geluiden uit de samenleving ook serieus nemen. Daarom zal het
niet bij dit zwartboek blijven, maar zal Burgerforum ook zelf (met ondersteuning van
ambtenaren) komen met een initiatiefvoorstel om (drugs)overlast aan te pakken. Hoe
dit voorstel er exact uit gaat zien kunnen we op dit moment nog niet zeggen, maar de
bedoeling is hiermee al direct aan de slag te gaan.
Elementen waar we in het verleden al op gewezen hebben en die naar de mening van
Burgerforum in ieder geval thuis horen in een (integrale) aanpak zijn inzet van
ervaringsdeskundigen (preventie drugsgebruik), een laagdrempelig meldpunt voor
overlast en ondermijning, een burgerpanel dat meedenkt over veiligheidsmaatregelen
en -beleid, een meer gerichte handhaving door politie, BOA’s en wijkagenten,
grensoverschrijdende samenwerking en bestuursrechtelijke en strafrechtelijke
instrumenten.
Wij hebben ook gekeken naar gemeenten/gebieden waar al successen zijn bereikt,
denk aan de Veluwse methode en de manier waarop Heerlen (operatie hartslag) het
probleem heeft aangepakt.
Burgerforum beseft dat het een hardnekkig probleem is dat niet van vandaag op
morgen opgelost zal zijn, maar we vinden het wel belangrijk dat we niet wegkijken en
erkennen dat we een probleem hebben en dat we hiermee aan de slag moeten.
Niets doen is geen optie!
https://www.putten.nl/Inwoners/Veiligheid/Veiligheidsbeleid
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR612371/1
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Woninginbraak/Toolkit_Veluwse_Method
e_V2019.1.pdf
https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/gerealiseerde-projecten/resultatenprojecten/operatie-bhartslagb.html
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Zie ook het coalitieakkoord Burgerforum-D66-PvdA
Pag. 12 de bijdrage over een veilige woon- en leefomgeving
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Analyse
Op onze oproep om meldingen van (drugs)overlast kregen we ca. 45 meldingen per
Facebook openbaar of middels privé berichten en 8 meer uitgebreide mail, diverse
mondelinge klachten en meerdere persoonlijke gesprekken.
De meldingen kwamen uit Losser, Overdinkel en Glane en gingen ook over overlast
in die dorpen en het buitengebied.
Er is een rode draad uit de meldingen te halen, nl:
- Inwoners voelen zich niet serieus genomen en niet gehoord.
- Het overheersende gevoel is dat als er gemeld wordt niets met de meldingen
gedaan wordt.
- De overlast lijkt toe te nemen en het zichtbare gebruik en dealen ook.
- “Niet pluis” verkeer vanuit Duitsland neemt toe.
- Met name het grensgebied en het gebied in en rondom de Zandbergen springt
er uit qua meldingen en klachten en mensen voelen zich daar niet meer veilig.
Er wordt zelfs gesproken over bedreiging en/of bedreigende situaties en het
mijden van plekken waar men eerst kwam.
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RECAP HOTSPOTS / Drugsgebruik en (drugs)afval
Zandbergen (hele gebied, maar vooral vogelkijkhut, uitkijktoren en richting grens)
Grensgebied rand Overdinkel
Ficksweg Ruhenbergerweg
Glanergrensweg Glane
Omgeving rondom De Wegwijzer Losser
School de Veldzijde Losser (als BSO gesloten is
Erve Kraesgenberg Losser
Parkeerplaats Plus Bellers Overdinkel
Achterkant bij het huis van de nonnetjes Overdinkel
Kleine Parkeerplaats Kerkhofweg/ Tjibbe Knolstraat.
Retentiegebied bij de Pax Christie school Overdinkel
Parkeerplek zwembad Brilmansdennen Losser
Achter de vml visvijver/ijsbaan Losser
Bij de Imenhof Losser
De Verrekijker Losser
Vml TAR veld Losser
Afdak van het AJC veld Losser
Achter het gebouw van stichting MAN Losser
Bij Brilmansdennen: Parkeerplaats / camperplaats - drugshandel vanuit auto’s
Industrieterrein De Zoeker Esch
Sportpark ‘t Wilpelo
! Met name de situatie in de Zandbergen en richting grens is zorgelijk en
zodanig dat mensen zich daar niet meer veilig voelen en de plekken gaan
mijden!
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REACTIES OP HET ARTIKEL DRUGSGEBRUIK EN -OVERLAST
Reactie: Wij zien veel gebeuren, lege auto gaat de gewone grensovergang over en ze
pikken de jongens weer op bij de Drielandsee. Ook in de nacht bij de Drielandweg of
Grensweg. Auto’s geven lichtsignalen van verre en steken door de wei over met ??
Ben heel benieuwd wat hier de reactie op gaat zijn.... er zijn meldingen gedaan inclusief
beeld én namen.. maar wordt niets mee gedaan, de reactie die je dan krijgt is: wij moeten het
zelf zien, hier kunnen we niets mee. ( politie)
Facebook reactie: Ook de politie inschakelen heeft geen zin en dat geldt ook voor de
meldingen aan het gemeentehuis. Het is niet alleen maar een drugs gerelateerd probleem!
Facebook reactie: De hotspots zijn door de jongerenwerkers al lang in kaart gebracht! De
gemeente Losser weet dondersgoed waar de problemen zitten. Het oplossen van deze
problemen, laat ze daar maar mee aan het werk gaan.
Facebookreactie: Alweer melden? Er gebeurt helemaal niets als je wat meld. Bij ons aan
het pastoor Drieverplein wordt altijd drugs en wiet verhandeld en rommel achtergelaten.
Toen dat winkeltje aan de Hoofdstraat geopend werd , heb ik gevraagd waarom er een
koffieshop midden in Overdinkel kwam te staan (stond vol met waterpijpen enz) in de
nabijheid van scholen binnen 500 meter. Daarop kreeg ik de mededeling dat ik het
helemaal fout zag want het was een curiosa winkeltje. Dat het later inderdaad gesloten werd
had men bij de gemeente kilometers van te voren kunnen zien aankomen.
Facebookreactie: Ik weet dat hier al meermaals melding van gemaakt is bij de politie door
buurtbewoners met het verzoek op meer controle in de buurt. Sindsdien is de politie ver te
zoeken helaas.
Bij de Imenhof/de Verrekijker/TARveld. Avond aan avond lawaai, afval, vuurwerk, drugs
afval. Iedereen is er druk mee voordat de schooldag weer begint. Regelmatig trillen de
ramen van de knallen. Politie komt af en toe langs rijden. Ze zien de Politie aankomen, ze
rennen het TARveld over. Politie is voorbij en ze lopen rustig terug en gaan verder waar ze
gebleven zijn. ……………….
… ja vreselijk politie doet niets
….klopt melding van gemaakt.. en in privé bericht ook naar de wijk agent
Facebookreactie We hebben een aantal punten waar overduidelijk drugsoverlast is.
Facebookreactie We hebben ook handhavers, stuur die jongens of meisjes vaker op pad,
vooral tegen de avond.
Reactie: Ik zag het stuk over de drugshandel met de grens. Heel goed dat de politie
samenwerkt. Wij (ik en een buurman) hebben een keer een verdachte auto gemeld. Na een
tijdje kwam de bestuurder, die hebben we aangehouden en wel zeker een half uur moeten
wachten op de politie. Het is ons wel gelukt de auto en bestuurder daar te houden. Met pijn
en moeite. Vervolgens zijn ze richting oversteek bij de Drielandsee (groene grens) gegaan.
Daar is ook iemand gepakt met veel drugs. Tevens hierdoor verder in Duitsland een bende
op weten te rollen. Nu komt het, omdat mijn buurman gebeld had, moest hij ook bij de
rechtbank komen. Op gang zat hij naast deze bendeleden. Tijdens dit verhoor werd mijn
buurmans naam en toenaam en adresgegevens hardop voorgelezen. Nu kun je het wel
voorstellen, dat wij nooit meer bellen.
En er wordt nog wekelijks iemand met een rugzak uit een auto uitgelaten, bij ons op de oprit
op draaiend en/of op de hoek bij de Ficksweg met Ruhenbergerweg. Of er komt een stel met
de quad met rugzakken langs scheuren. We kunnen niet hard maken dat het om drugs gaat.
Denk dat ik wel 20x gebeld heb, maar telkens krijgen we een melding…..ja het duurt wel 45
min dat er iemand daar is…. Heeft het dan wel zin?
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Facebook reactie: Ik wil niet de zeurkous uithangen, maar het is wél ergernis onder de
bewoners. Ach nou ja, de wereld kunnen we niet verbeteren, maar ons dorp wat leefbaarder
zou fijn zijn.
Reactie: Ik heb mij uiteraard niet te bemoeien met de beleid van de gemeente, echter... naar
mijn mening is het falende beleid t.o.v. de drugs overlast een oorzaak dat het de spuigaten
uit loopt. Als voorbeeld... een 2 tal jaren terug
( volgens mij) is er aan de Hoofdstraat in het pand van Drost, een jongeman met veel
tamtam gearresteerd en uit de woning gezet inzake drugs en wapenbezit. De woning werd
verzegeld en volgens de regels gehandhaafd. Wát schetst mijn verbazing? Dezelfde
jongeman woont weer in hetzelfde huis!
Personen die eruit worden gezet i.v.m wietplantage, krijgt vervolgens een andere
( goednieuwe) woning toegewezen van Domijn.
Dus naar mijn mening blijft de gemeente op deze manier last houden van drugs overlast,
omdat er niet strak en streng wordt opgetreden, dus is Overdinkel een ideaal walhalla waar
alles maar mag en geaccepteerd wordt.
Reactie: Ik zelf heb voor een tijd terug de handhaving aangesproken op het dealen van een
bewoner bij mij in de straat, dit heb ik met eigen ogen gezien, maar hierop werd gereageerd
met: we zullen het in de gaten houden.... maar vervolgens gaat het doodleuk door en geen
handhaving meer gezien sindsdien
Buurtbewoners verderop in de straat hebben melding gedaan bij de politie inclusief beelden
van de ring deurbel, met duidelijke beelden én naam van de desbetreffende persoon. Maar
hierop werd verteld dat ze alleen kunnen handelen als de politie het met eigen ogen ziet,.
Reactie: Dit hebben we zelf in de hand gewerkt want onze jeugd kan ook nergens meer
terecht overal worden ze weggestuurd en het zijn niet alleen maar drugs gebruikers maar
chillen met elkaar kan niet meer. Mensen hebben al gauw last van muziek of iets dergelijks
en maken dan gauw weer een melding . De Muchte moest weg dat was nou net een mooi
centrum om onze jeugd wat aan te bieden nu verspreiden ze zich door Losser en Overdinkel.
Reactie: Er is niet één instelling of onderhoud of politie waar niet op bezuinigd is, zo dat er
overal handen tekort zijn of toezicht niet op orde is . Daar komt nog bij dat alles wat
gehandhaafd moet worden, door regelgeving (wet op de privacy) volledig dichtgetimmerd is .
Dan nog een regering die al minstens 12 jaar alles bij gemeenten over de schutting gooit en
er de centen niet bij levert, dus zo raar is het niet.
HOTSPOTS Er zijn hier in ons gedeelte 3 hotspots binnen een 500 meter.
Parkeerplaats Plus Bellers.
Achterkant bij het huis van de nonnetjes
Kleine Parkeerplaats Kerkhofweg/ Tjibbe Knolstraat.
Óók bij het retentiegebied bij de Pax Christie school is het regelmatig een samenkomen van
" snelle " auto's. Waarbij dan even snel bij elkaar in de auto wordt gestapt, om vervolgens
weer te verdwijnen. Helaas worden op genoemde plekken niét gehandhaafd.
Facebook reactie: Ik zelf heb voor een tijd terug de handhaving aangesproken op het
dealen van een bewoner bij mij in de straat, dit heb ik met eigen ogen gezien, maar hierop
werd gereageerd met: we zullen het in de gaten houden. Maar vervolgens gaat het doodleuk
door en geen handhaving meer gezien sindsdien. Buurtbewoners verderop in de straat
hebben ook melding gedaan bij de politie.
Verdere hotspots: Losser rondom de Wegwijzer, Uitkijktoren Zandbergen, Parkeerplek
zwembad Brilmansdennen, achter de vml visvijver,

BURGERFORUM Zwartboek (drugs)overlast

6

Reactie: Wij wandelen graag even in de zandbergen.
Helaas is dat de laatste MAANDEN geen plezierige bezigheid!!
* wandelen—— komen er vier jongens met een getinte huid op ons af op de fiets en een van
de jongens wil mij slaan en ze roepen klote volk!!
* elke picknick tafel is bezet met opgeschoten jeugd, capuchon op, het ruikt naar wiet.
* ze racen met auto’s vlak langs je heen, keer op keer……..
* ze racen met scooters vlak langs je heen en rijden steeds vol gas met veel lawaai tot s
avonds laat heen en weer rond
* je kunt er niet MEER fatsoenlijk wandelen……
* ze roepen allemaal rare onfatsoenlijke dingen…..
* ze roken aan een waterpijp, dus stoned……
* veel dure auto s met o.a. Duitse kentekens
* er ligt overal veel troep, bij het ooievaarsnest en de uitkijktoren
Het kan toch niet zo zijn dat een bepaalde groep ons het plezier van wandelen ontneemt en
dan zegt de politie ook nog GEEN prioriteit. Elke dag, s avonds na 19.00 uur en ook later,
eigenlijk elk tijdstip. Het gaat om Nederlands en buitenlands sprekende mensen, de laatste
weken gaan wij met een mes op zak de zandbergen rond, of wij gaan helemaal niet
Reactie: Hallo wil graag melding doen van ons "nog" mooie park Erve Kraesgenberg.
Hangjongeren die openlijk zonder gene hun drugs klaarmaken op de bankjes waar tafels bij
zijn en vervolgens onder het afdak de troep gooien en de drugs gebruiken.
Er stonden stoelen die gesloopt en in brand gestoken zijn en nu de rest van de stoelen is
weggehaald. Ze nemen de stoelen van het terras. Dat ze ergens moeten zitten is oké, maar
vernielen en openbaar drugs voorbereiden terwijl er nog jonge kinderen op die tijd rondlopen
is wel uit de boze. Het zal niet beter worden dus het is tijd voor actie voor de situatie uit de
hand loopt en mensen eigen rechter gaan spelen.
Hopelijk wordt er iets gedaan met mijn bevindingen. Het gaat niet om vaste dagen, meestal
na 18.00 uur ’s avonds.
Niet pluis reactie: Zien hier in de Kloppenstraat vaak een scooter waar jeugd bij ons in de
straat op af gaat. Gisteravond stond hij voor het Carmelcollege tot 2 jeugdigen hier uit de
buurt er op af kwamen Horen die scooter s ‘nachts ook vaak in de straat.
Reactie: Rondom sportvelden Brilmansdennen e.o.
Vooral in en na de Corona is er veel kapot gegaan.
Er zijn rondom het sportpark veel plekken waar jongeren rond hangen.
En dan in de leeftijd 8-12 jaar met grote mond die schelden of dingen vernielen. Goaltjes als
hangmat, door openstaande raampjes de kleedkamer ingaan, met scooters over het
kunstgras crossen.
Er is wel contact met Fundament.
Deze hebben ook wel veel gedaan voor de jeugd
Politie rijd wel langs maar komt niet uit de auto om in gesprek te gaan met de jongeren.
Ouders moeten op de hoogte gebracht worden omdat ze niet weten wat hun kind uitspookt.
(mijn kind doet dat niet). Saamhorigheid is weg uit het sociale leven.
Mijn kind zou alleen naar het dorp moeten kunnen.
Hotspots met overlast
Afdak van het AJC veld
Achter het gebouw van stichting MAN
Veldzijde als de BSO gesloten is.
Parkeerplaats / camperplaats drugs handel van uit auto’s
Erve Kreasgenberg bijenschuurtje
Klacht: Zojuist aangesproken door iemand op leeftijd en gehandicapt.
Deze meneer ging vroeger geregeld met zijn scooter door de Zandbergen.
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Even uitrusten op een bankje en een peukje roken en van de natuur genieten,
Helaas is hij een aantal keren door Duitse jongeren op een scooter die klaarblijkelijk
interesse hadden in zijn scooter gevolgd tot het dorp ! en daarna verdwenen zij via het
Welpenpad . En bij de Vogelkijk hut idem intimiderend gedrag van deze jongeren. Wel
opvallend, altijd met twee man op een scooter met Duits kenteken .
Deze meneer gaat dus nu niet meer naar de Zandbergen om te genieten van de flora en
fauna !
Kwam dus ook zoals vaker gemeld auto’s met Duits kenteken via het zandpad bij de
vogelkijkhut tegen richting uitkijktoren waar ze stopten .
Ps. Meneer heeft geen mail etc.
En kwam bij mij om dat hij gehoord had dat wij bezig waren met deze zaken!
Niet pluis opmerking: Betreft Elferinksweg in Overdinkel. Laat in de avond van afgelopen
dinsdag de 30.08.2022 ongeveer 23.15 uur hoorden wij een auto stoppen voorbij ons huis.
Hoever deze er vandaan stond, geen idee. Wij kunnen dit namelijk niet zien, mede door onze
rolluiken die wij ’s avonds gesloten hebben en het blad dat nog aan de struiken en bomen zit.
Om iets te kunnen zien zouden wij ons huis uit moeten gaan en dat lijkt ons op zo’n tijdstip
niet verstandig. Deze auto met een paar mannen, uitsluitend mannenstemmen, werd
uitgezet en de portieren klapten open. Het werd stil, waardoor wij in slaap vielen. Toch
werden wij tegen 24.00 uur wakker en werd er weer met portieren geslagen, gepraat etc. met
daarna het wegrijden van de auto. Toch een vreemde zaak, wie gaat er normaal ergens ’s
avonds buitenaf een drie kwartier aan de weg staan. Dit is al vaker gebeurd, nu wilden wij
toch mede door de oproep van Burgerforum hier melding van maken. Geen idee of men
hiermee iets kan.
Reactie: Overlast Veldzijde
- hangjeugd op het schoolplein
- lawaai overdag en 's nachts
- rokende jeugd in nisjes op schoolplein (rookvrij)
- drugsgebruik te zien aan de roze zakjes op de foto's
- drankgebruik, kapotte flessen wijn
- aan en af rijdende scooters, waarschijnlijk dealertjes zoals algemeen bekend
- kapotte stoeptegels die op het schoolplein liggen
- Peuken die in de kozijnen gedrukt worden
- ramen die van school ingegooid worden. Hier is de politie bij geweest en is een aanhouding
gedaan. Tevens zijn die avond diverse bomen vernield. De directrice is op de hoogte en ik
heb begrepen dat er aangifte gedaan is.
- Rotzooi op het schoolplein, peuken, kapot glas, chips zakken etc
Reactie op het stuk over politie inzet in de Tubantia omtrent drugshandel in Losser in
buitengebied Losser en met name omgeving Grensweg, lees kijkhut Oelemars en
Zandbergen. Gesteld werd dat dit redelijk onder controle was, dit in verband met afspraken
met Duitse collega's en samenwerking en ook door inzet Boa's. Ik kom elke morgen in de
kijkhut om te kijken of er vernielingen zijn gepleegd en/of de kijkhut weer is gebruikt voor
andere doeleinden. Ook 's avonds ga ik vaak kijken, Met regelmaat tref ik de kijkhut aan met
gesloten luiken en de nodige rommel aan die is achter gelaten waaronder ook peuken met
wiet. Ook andere producten voor drugsgebruik waaronder stukjes zwart geblakerde
aluminium folie. Omtrent de gemelde samenwerking door politie en derden...daar merk je
helemaal niets van.
Tijdens de nachtdienst al helemaal niet...begrijpelijk door de minimale bezetting. De enige
die je zo nu en dan ziet is een wijkagent in de auto...onderweg naar zijn wijk de Lutte. Boa's
zie je helemaal (bijna) niet. De vernielingen worden doorgegeven aan de gemeente. De
kleine vernielingen zelf gerepareerd. Grote vernielingen gaan via gemeente. Je ziet weinig
politie in Losser en al helemaal niet in de avond- en late avonduren en dan rijden de dealers
rond en bevoorraden met name veel Duitsers in eerder genoemde omgeving.
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Niet pluis melding: Elferinksweg. Hier stond er een tijdje een Mercedes met een jonge man
bij ons aan de kant van de weg uit Keulen. Met het kenteken K-CG-888 Toch vreemd
helemaal uit Keulen, bij ons aan de weg en dat uit Keulen.
Reactie vogelkijkhut (3.9): Opnieuw rotzooi van drugsgebruik.
Reactie: Gebeurtenissen op De Zoeker Esch (doorgegeven aan de politie met beelden) en
een “niet pluis” melding. Nog geen resultaat gehad.
Reactie: 1. Losser; vernielingen aan bedrijfshal door werpen bierflessen en schieten met
een luchtdrukwapen. Alles op camera, beide daders bekend en helder in beeld, kentekens
beide bedrijfsauto's bekend en werkplek bekend (buren op Zoeker Esch). Aangifte gedaan
met alles op presenteerblaadje. Onderzoek gestopt wegens onvoldoende aanwijzingen voor
opsporing.
Niet pluis reactie: Mbt Uw oproep om melding te maken van drugsoverlast. Opvallend is in
ieder geval een motorrijder die de gehele dag, maar met name in avond (tot laat) erg actief
is. Deze is door het geluid prima te volgen door losser en zelfs te horen als deze in
Overdinkel rijdt. Afgezien van het lawaai dat deze produceert, is het niet ondenkbaar dat hier
een koerier aan het werk is mede omdat er op veel plekken kort gestopt wordt.
Reactie: Kunnen jullie dan ook wat doen aan de overlast van diezelfde jongeren in de
Zandbergen. Ik heb gisteren voor het eerst een melding moeten maken van bedreiging
omdat ik een veel te hard rijdende auto zou willen bekrassen. Dit liep hoog op en de 2
jongeren waren niet voor reden vatbaar. Daarnaast kwam er ook een Duitse vrouw aan
fietsen die haar zegje even gedaan heeft ook die mevr schrok van die auto.. ik wandel er
graag maar de laatste weken ruim ik alleen maar rotzooi op van hun ik denk dat er eens een
verbod moet komen voor sowieso laat picknicken in de Zanbergen. Maar ik denk ook dat er
meer toezicht moet komen. Kan toch niet zo zijn dat ik me niet meer veilig voel in mijn eigen
omgeving. Overal waar je kijkt van achter de Imenhof tot Zandbergen.. sorry maar ik moest
dit ook even aan jullie kwijt. Melding is gedaan. Mijn medereizigers mijn buurvrouw met een
kind die adhd heeft plus 3 honden zijn getuige, maar kan je wel vertellen voor dat kind was
het niet leuk. Daarnaast maakten ze een foto van mijn kenteken en toen ik dat ook wilde
doen komen ze bijna neus aan neus als of ze wat te verbergen hebben. Ik vind dat er op
andere tijden meer controle moet komen.. met name nu ook eens onder etenstijd uur daar
voor en er na.
21.9.22 .a.v. uw artikel vandaag in de krant (Burgerforum presenteert zwartboek over
drugsoverlast in Losser: ‘Mensen in De Zandbergen bedreigd’ | Losser | tubantia.nl) zou ik
graag ook aan u kenbaar willen maken dat de parkeerplaats op Sportpark ’t Wilpelo ook een
broedplaats is voor verhandeling van drugs.
We hebben als vereniging dit al meerdere keren gemeld bij de politie in Losser. Ook de
gemeente is hiervan op de hoogte. Vooral nachts komt dit veel voor. Dit ook getuige van het
vele afval wat met zich meebrengt en achtergelaten wordt op de parkeerplaats.
Ik meld het toch even aan u zodat u dit kan meenemen in uw zwartboek. Ik zag namelijk
deze locatie niet geregistreerd staan.
Op ons sportcomplex komt het soms ook voor dat er avonds laat hangjongeren lopen of op
het terras zitten. Gelukkig niet altijd. We zijn als vereniging druk bezig om dit te beperken
door bijvoorbeeld camera’s op te hangen en veel verlichting wat afschrikt.
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RECAP HOTSPOTS / Drugsgebruik en (drugs)afval
• Zandbergen (hele gebied, maar vooral vogelkijkhut, uitkijktoren en richting grens)
• Grensgebied rand Overdinkel
• Ficksweg Ruhenbergerweg
• Glanergrensweg Glane
• Omgeving rondom De Wegwijzer Losser
• School de Veldzijde Losser (als BSO gesloten is
• Erve Kraesgenberg Losser
• Parkeerplaats Plus Bellers Overdinkel
• Achterkant bij het huis van de nonnetjes Overdinkel
• Kleine Parkeerplaats Kerkhofweg/ Tjibbe Knolstraat.
• Retentiegebied bij de Pax Christie school Overdinkel
• Parkeerplek zwembad Brilmansdennen Losser
• Achter de vml visvijver/ijsbaan Losser
• Bij de Imenhof Losser
• De Verrekijker Losser
• Vml TAR veld Losser
• Afdak van het AJC veld Losser
• Achter het gebouw van stichting MAN Losser
• Bij Brilmansdennen: Parkeerplaats / camperplaats - drugshandel vanuit auto’s

Onderbouwing/nadere info
https://www.putten.nl/Inwoners/Veiligheid/Veiligheidsbeleid
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR612371/1
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Woninginbraak/Toolkit_Veluwse_
Methode_V2019.1.pdf
https://www.heerlen.nl/gemeente-heerlen/gerealiseerde-projecten/resultatenprojecten/operatie-bhartslagb.html
Bron Trouw: In navolging van Ermelo grijpen gemeenten naar een nieuw middel tegen straathandel,
dat het strafrecht omzeilt. Drugsdealers vinden niet meer alleen Justitie op hun pad. In een
toenemend aantal gemeenten kunnen ze ook een zogeheten last onder dwangsom van de
burgemeester tegemoetzien. Die gemeenten volgen het voorbeeld van Veluwse plaatsen zoals
Ermelo, waar de eerste dwangsom daadwerkelijk is ingevorderd en er optimisme klinkt over de
resultaten. Een last onder dwangsom is een soort waarschuwing: de burgemeester legt een boete op
aan een dealer, maar het boetebedrag wordt niet direct geïnd. Dat gebeurt pas als iemand opnieuw
betrapt wordt op straathandel. De aanpak staat los van de strafrechtelijke vervolging van een
betrapte dealer en past in een trend dat gemeenten naar bestuursrechtelijke middelen grijpen om
drugsoverlast tegen te gaan.
Ermelo en Putten waren in 2017 de eersten die de dwangsommen invoerde, vandaar de bijnaam
‘Veluwse methode’. Sindsdien legde de Ermelose burgemeester tien keer een last onder dwangsom op
aan drugsverkopers.
Bron: Politie / Toolkit Veluwse methode Handhaving van de Algemene Plaatselijke Verordening
De APV kan zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk (voor zover de gemeenteraad daarvoor heeft
gekozen) worden gehandhaafd. Deze twee manieren van handhaving hebben hun geheel eigen
karakter. Dit verschil in karakter komt steeds terug bij de keuze van het juiste instrument en de
manier van toepassen. Binnen het strafrecht wordt bijvoorbeeld gesproken over een verdenking van
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een strafbaar feit en over wettig en overtuigend bewijs. Binnen het Bestuursrecht wordt gesproken
over het “aannemelijk maken”, iets dat sneller wordt bereikt dan het door een rechter wettig en
overtuigend bewezen achten tijdens een strafzaak. Strafrechtelijke handhaving is punitief: gericht op
straffen. Enerzijds is de hoop dat met een straf in het vooruitzicht mensen zich zullen bedenken
voordat ze een overtreding begaan (preventieve werking). Anderzijds is in het strafrecht ook een
element van vergelding opgenomen. Het leed dat een dader anderen of de maatschappij heeft
aangedaan wordt zo vergolden. Het internationaal recht kent veel waarborgen voor een goed gebruik
van strafrecht.
Bekend is de waarborgen die het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) kent
wanneer sprake is van “criminal charge”. Met name artikel 6 EVRM2 is voor de praktijk erg
belangrijk: het recht op een eerlijk proces. Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op het
beëindigen van een overtreding of het voorkomen van verdere overtreding. De overtreder wordt de
kans geboden zijn gedrag te wijzigen voordat hij daadwerkelijk gevolgen ondervindt. Onder
bijzondere omstandigheden kan dit zelfs al voordat een overtreding is begaan. Staatsraad AdvocaatGeneraal Mr. P.J. Wattel heeft op 4 april 2018 een mooie (maar lange) conclusie3 uitgebracht waarin
hij een uitgebreid overzicht geeft van bestuursrechtelijke handhaving. Twee bestuursrechtelijke
handhavingsinstrumenten zijn de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. Voor deze
toolkit is vooral de last onder dwangsom belangrijk omdat dit het meest geschikte instrument is bij
overtredingen van “overlastbepalingen”. De last onder dwangsom Wat is een last onder dwangsom?
Ingevolge artikel 125, eerste lid, van de Gemeentewet is het gemeentebestuur bevoegd tot oplegging
van een last onder bestuursdwang. Ingevolge het tweede lid wordt de bevoegdheid tot oplegging van
een last onder bestuursdwang uitgeoefend door het college, indien de last dient tot handhaving van
regels welke het gemeentebestuur uitvoert. Voor het toezicht op sommige regels in de burgemeester
(als bestuursorgaan) bevoegd om op te treden. Ingevolge artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: Awb) kan een bestuursorgaan dat bevoegd is een last onder
bestuursdwang op te leggen, in plaats daarvan aan de overtreder een last onder dwangsom
opleggen. Een last onder dwangsom vormt, net als de last onder bestuursdwang, een herstelsanctie
die strekt tot het geheel of gedeeltelijk ongedaan maken of beëindigen van een overtreding, tot het
voorkomen van herhaling van een overtreding, dan wel tot het wegnemen of beperken van de
gevolgen van de overtreding. Deze herstelsancties staan in de Awb. Een last onder dwangsom wordt
beschouwd als een effectief middel om in te zetten bij terugkerende of voortdurende overtredingen.
Als de last wordt opgelegd ondervindt de overtreder nog geen gevolgen. Pas wanneer hij de
overtreding daarna nogmaals begaat of niet op tijd beëindigd verbeurt hij een dwangsom.

Bron gemeente Heerlen:
Vroeger stond Heerlen bekend als een stad met drugsoverlast in de binnenstad en rond het station.
Operatie Hartslag heeft hier verandering in gebracht.
De drugsbekendheid in de jaren '90 trok dealers, runners en drugstoeristen uit andere steden en
Duitsland. Inmiddels is dit verleden tijd, dankzij de start van Operatie Hartslag in 2001. De aanpak
geniet nationale bekendheid.
Combinatie zorg en harde aanpak
Het project Operatie Hartslag was een combinatie van repressie en preventie. Dat wil zeggen hard
optreden tegen drugsoverlast, maar ook zorgen voor opvang en begeleiding van Heerlense
verslaafden. Het project waarin de gemeente nauw samenwerkte met maatschappelijke instanties,
overheid, politie en justitie. boekte veel succes. Zo kwam er cameratoezicht in het centrum,
verdubbelden we de schoonmaakfrequentie in het stationsgebied, ontwikkelden we een
zorgpassensysteem en kwam er voor hen dag- en nachtopvang voor verslaafden uit onze eigen regio .
Voorbeeldproject andere gemeenten
De overlast in het centrum van Heerlen is sinds 2005 teruggebracht en de projectaanpak wordt ook
in andere wijken gebruikt. De combinatie van harde aanpak en zorg bleek zo succesvol, dat landelijk
vele steden onze aanpak wilden volgen.
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Lees voor meer informatie het evaluatierapport van professop P. Tops over Operatie Hartslag
(download pdf), dat nogmaals het succes van onze aanpak onderschrijft.

Onze wijkagenten kunnen ook een belangrijke rol hierin spelen om signalen op te
vangen en door te spelen.
Het is belangrijk dat ze bekend, zichtbaar en goed bereikbaar zijn.

•

Herman Spanjer
Bereikbaar via:
Algemeen nummer
0900 - 8844
Werkgebied
Overdinkel en Glane

•
•
•
•

Angelique Bosman

•
•

Orhan Yabul

Algemeen nummer
0900 – 8844
Werkgebied Losser (west)

Algemeen nummer 0900 - 8844
Werkgebied
Losser

•
•

Bennie Peters
Algemeen nummer 0900 - 8844
Werkgebied
Beuningen en de Lutte
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